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UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” 
Facultatea de Management Turistic  şi Comercial din Timişoara 
Domeniul: Administrarea afacerilor 
Specializarea: Master– Administrarea şi Negocierea în Afaceri 
Durata programului de studiu: 2 ani 
Anul universitar: 2013 - 2014 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Denumirea disciplinei MARKETINGUL FIRMELOR ŞI CLUSTERELOR 
COMPETITIVE 

Codul disciplinei M.ANA.1.2.7 Semestrul 2 Numărul de credite 8 
    
Facultatea Management Turistic şi Comercial  

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 
Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 
Specializarea / 
Programe de 
studii 

Master – Administrarea şi 
Negocierea în Afaceri 56 28 28   28 

  
Categoria formativă a disciplinei 
DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opțională, DL - liber aleasă (facultativă) DI 
   
Discipline 
anterioare 

Obligatorii  
Recomandate  

Obiective  
Competenţe 
generale şi 
specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 
Studiul, însuşirea cunoştinţelor şi competenţelor privind: 1) progresul bazat pe creşterea 
competitivităţii sustenabile în economia mondială; 2) competitivitatea şi capacitatea 
concurenţială a firmelor şi clusterelor; 3) ciclurile integrative ale competitivităţii sustenabile în 
afaceri; 4) marketingul pentru competitivitate, comunicarea în marketing şi negocierea orientate 
spre competitivitate în servicii, turism şi comerţ; 5) elaborarea studiilor de caz - studiile de caz se 
dezvolta in fiecare prelegere, capitol al cursului şi şedinţe de seminar. 
Disciplina contribuie cu 8,5% la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării.. 
2. Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)  
Explicarea si interpretarea unor structuri, proiecte, procese, precum şi performanţe ale firmelor şi 
clusterelor de afaceri în cadrul coopetiţiei (cooperare & competiţie) din piaţa naţională, 
europeană şi globală, bazate pe marketingul orientat spre competitivitate. 
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare)  
Proiectarea planurilor de competitivitate pentru firme şi clustere de afaceri, a planurilor de 
afaceri, a planurilor de marketing, a structurilor manageriale pentru creşterea competitivităţii. 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 
ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 
similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)  
Dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor antreprenoriale, a capacităţii concurenţiale şi a 
sistemului de valori necesar progresului  bazat pe competitivitate sustenabilă. 

 

Conţinut tematic al 
cursului 

1. Progresul în coopetiţie (cooperare & competiţie): Sisteme, medii, resurse în procesul de 
globalizare a civilizaţiei; Cicluri universale ale progresului; Clustere şi competitivitate în piaţa 
globală; Un caz în ramura servicii: progresul în turism – 2 prelegeri 
2. Competitivitatea şi capacitatea concurenţială în servicii şi comerţ: Definirea şi tipologia 
competitivităţilor; Factori în determinarea şi metode în evaluarea competitivităţilor; Evaluarea 
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intercorelată a competitivităţilor în servicii; Capacitatea concurenţială a firmelor şi clusterelor în 
servicii. – 3 prelegeri 
3. Cicluri integrative de competitivitate în servicii şi comerţ: Conceptul de management 
integrativ al competitivităţii şi valorii; Domenii şi cicluri integrative de competitivitate; Ciclul 
competitivităţii în marketing. – 3 prelegeri 
4. Marketingul pentru competitivitate în servicii şi comerţ: Activităţile de prevedere în firme 
şi clustere; Evoluţia marketingului în secolele 20 şi 21; Marketingul previzional. – 3 prelegeri 
5. Comunicarea în marketing şi negocierea orientate spre competitivitate în servicii şi 
comerţ: Comunicarea în marketing; Procesul comunicării şi negocierii specific firmelor; 
Procesul comunicării şi negocierii specific clusterelor; Negocierea afacerilor orientată spre 
competitivitate. – 3 prelegeri 

 

Teste şi teme de 
control 

Lucrările aplicative / Cazurile de Managementul şi Marketingul Competitivităţii în afaceri studiate 
au ca obiect afacerea / funcţiunea firmei / firma / reţeaua de firme / clusterul, au caracter de analiză 
şi concepţie, iar din punct de vedere al cuprinsului şi metodelor sunt orientate după cursul predat şi 
după cărţile [Popa, 2003, 2008, 2009]. 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control E 
 - răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 55 % 

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect /referat etc. 30 % 
- participarea la orele de curs şi seminar 5%  
- teste pe parcursul semestrului 5 % 
- teme de control  
- activităţi ştiinţifice 5 % 

 Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor se evaluează complex : 
• bisăptămânal în cadrul fiecărei şedinţe de lucrări sub două aspecte: pregătirea 

şi însuşirea metodicii de lucru (la începutul şedinţei) urmată de evaluarea 
rezultatelor obţinute în desfăşurarea etapei de elaborare a lucrării / studiului 
de caz (la sfârşitul şedinţei); nota finală include în proporţie  de  30 % nota de 
la seminar. 

• la examenul final desfăşurat în scris (2 subiecte; 10 bilete de examen) pe 
durata a 3 ore; nota finală include în proporţie  de  55 % nota de la examen. 

 

Cerinţe minime 
pentru nota 5 

•  nota 5 la răspunsurile la examen 
• nota 5 la activităţi aplicative atestate 

Cerinţe minime 
pentru nota 10 

• nota 10 la răspunsurile la examen 
• nota 9 la activităţi aplicative atestate   
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Materiale didactice 
necesare Cărţile [Popa, 2003, 2008, 2009].; retroproiector / videoproiector; studii de caz 

 

Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

Pavel Ciprian Lector univ.dr.  

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 
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